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)ÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

/Náze┗/ 

 

Geopark Ralsko o.p.s. 

/Prá┗ﾐí forﾏa/ oHeIﾐě prospěšﾐá společﾐost 

/IČ/ 01834410 

/Sídlo/ Kuří┗od┞ Αヰヱ, ヴΑヱ ヲヴ Ralsko 

/Projekto┗á kaﾐIelář/ Míro┗á ヱヰΒ, ヴΑヱ ヲヴ Miﾏoň 

/Datuﾏ založeﾐí/ 18.3.2013 

/E-mail/ info@geoparkralsko.cz 

/Baﾐko┗ﾐí spojeﾐí/ Unicredit bank a.s. 2109694797/2700 

Česká Spořitelﾐa a.s. 5226341329/0800 

Web/ www.geoparkralsko.cz 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
Jsﾏe ﾐestátﾐí ﾐezisko┗á orgaﾐizaIe, jejíﾏž posláﾐíﾏ je šetrﾐý roz┗oj Národﾐího 
geoparku Ralsko, a to přede┗šíﾏ: 

• eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí roz┗oj regioﾐu založeﾐý ﾐa oIhraﾐě přírodﾐíIh a 
kulturﾐíIh hodﾐot 

• ekoﾐoﾏiIký roz┗oj regioﾐu založeﾐý ﾐa šetrﾐé turistiIe a poziti┗ﾐí 
prezentaci 

• soIiálﾐí roz┗oj regioﾐu založeﾐý ﾐa zﾐalosteIh a ┗zděláﾐí. 

Hla┗ﾐí prograﾏo┗é oHlasti: 

1. OIhraﾐa přírodﾐíIh a kulturﾐíIh hodﾐot, ┗ýzkuﾏ a ﾏoﾐitoriﾐg 

2. IﾐterpretaIe ﾏístﾐího dědiIt┗í, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ěta 

3. Roz┗oj šetrﾐého Iesto┗ﾐího ruIhu ふgeoturisﾏusぶ, propagaIe regioﾐu 

4. Meziﾐárodﾐí spolupráIe a přeﾐos kﾐo┘-how do regionu 

 

OHeIﾐě prospěšﾐá společﾐost Geopark Ralsko H┞la založeﾐa 18. 3. 2013, 

v toﾏtéž roIe ﾐa podziﾏ získala statut kaﾐdidátského Geoparku a stala se 
součástí Sítě geoparků ┗ ČR. V roIe ヲヰヱヶ získala statut ﾐárodﾐího geoparku, 

který ┗ roIe ヲヰヲヰ úspěšﾐě oHhájila při re┗alidaIi. 

OHeIﾐě prospěšﾐá společﾐost je řídíIíﾏ suHjekteﾏ Národﾐího geoparku 
Ralsko.  

Čleﾐst┗í a zapojeﾐí orgaﾐizaIe: 

OHeIﾐě prospěšﾐá společﾐost Geopark Ralsko je čleﾐeﾏ: 

• LAG Podralsko  

• zakládajíIíIﾏ čleﾐeﾏ zapsaﾐého spolku MáIhů┗ kraj – destiﾐačﾐí 
management 

• zakládajíIíﾏ čleﾐeﾏ AsoIiaIe geoparků ČR, z.s. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
/)akladatelé/  Iﾐg. ArIh. Jaﾐ Lud┗ík , Mgr. Aﾐﾐa Ježko┗á, Iﾐg. Petr 
Hlíﾐka  

/Sprá┗ﾐí rada ┗ roce 2020/ 

Staﾐisla┗ Lud┗ík  – předseda sprá┗ﾐí rad┞  
BI. Martiﾐ Půta  
Iﾐg. Mirosla┗ Králík  
Mgr. Aﾐﾐa Ježko┗á  
Iﾐg. Petr Hlíﾐka  
Iﾐg. Roﾏaﾐ Vohradský  
Iﾐg. Martiﾐ Šuﾏa  
Ing. Arch. Radek SuIháﾐek, PhD. 

Iﾐg. E┗a Burešo┗á 

/Dozorčí rada ┗ roce 2020/ 

Martin PraIhař 

Iﾐg. Jiří Poži┗il 
MiIhal Lud┗ík 

/Ředitelka – statutárﾐí orgáﾐ/ 

Mgr. Leﾐka Mrázo┗á 

 

 

/Čiﾐﾐost sprá┗ﾐí a dozorčí rady/ 

V roce 2020 proHěhlo jedno zasedáﾐí per rollaﾏ ┗ 8.11. 2020, kde 

byla schváleﾐa ┗ýročﾐí zprá┗a, účetﾐí uzá┗ěrka za rok ヲヰ19 a ┗ýrok 
auditora pro účetﾐí uzá┗ěrku a ┗ýročﾐí zprá┗u, sIh┗áleﾐ vstup 

orgaﾐozaIe jako zakládajíIíIho čleﾐa do AsoIiaIe geoparků ČR, z.s  

/Týﾏ společﾐosti/ 

Projekto┗í ﾏaﾐažeři: Reﾐata FraﾐIlo┗á, Pa┗la Růžičko┗á, Kateřiﾐa 
Thierlo┗á, Jaroslava Forﾏaﾐo┗á, Petr Hozák 

Geologo┗é geoparku: Doﾏiﾐik RuHáš, Petr Mužák, Martiﾐ Hložek, 

Jaﾐ Mertlík 

Koordiﾐátoři a lektoři EVVO: Kateřiﾐa Thierlo┗á, Jaroslava 

Forﾏaﾐo┗á, Monika Mer┗arto┗á 
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AKTIVITY V ROCE 2020 

ヰヱ/ OIhraﾐa přírodﾐíIh a kulturﾐíIh hodﾐot, ┗ýzkuﾏ a ﾏoﾐitoriﾐg 

V roce 2020 proHěhl┞ t┞to čiﾐﾐosti: 

• Iﾐ┗eﾐtarizaIe geotopů ┗ Geoparku Ralsko – se starostkou obce Noviny pod Ralskem 

H┞la projedﾐáﾐo rozšířeﾐí geoparku o část úzeﾏí ┗rIhu Ralsko ふ┗iz usﾐeseﾐí 
zastupitelstva), aktualizaIe iﾐforﾏaIí o ┗rIhu Ralsko, zpraIo┗áﾐí ﾏapo┗ýIh podkladů 
pro geopark, fotodokuﾏeﾐtaIe pro ヱヰ geotopů ふBorﾐý, Břeh┞ňský r┞Hﾐík, Dlouhý 
káﾏeﾐ, Ha┗ířský ┗rIh, Haﾏerský r┞Hﾐík, Jeleﾐí ┗rIh┞, MáIho┗o jezero, Stoháﾐek, 
SWAMP, Široký káﾏeﾐぶ, zpraIo┗áﾐí téﾏatu těžHa železﾐé rud┞ – podklady pro novou 

ﾐaučﾐou stezku ふdoplﾐěﾐí historiIkýIh ﾏateriálů - rešerše, spolupráIe s HistoriIkýﾏ 
horﾐiIkýﾏ spolkeﾏ ze Stráže pod Ralskeﾏ, Podještědskýﾏ ﾏuzeeﾏ ┗ Českéﾏ DuHě a 
Českou geologiIkou služHouぶ  

• Aktualizace pomologiIkého průzkuﾏu ┗ zaﾐiklýIh oHIíIh Ralska – ﾐa podziﾏ určo┗áﾐí 
odrůd a ozﾐačeﾐí jaHloﾐí, ze kterýIh H┞l┞ odeHráﾐ┞ ┗zork┞, jaHloﾐě ┗ teréﾐu ozﾐačeﾐ┞.  

• Projedﾐáﾐí ﾐá┗rhů ﾐa ﾏaﾐageﾏeﾐt geologiIkýIh lokalit pod Haﾏerskýﾏ Špičákeﾏ 
s VLS a MŽP. 

Alej ┗zpoﾏíﾐek ┗ Ralsku 

Na paﾏěť zaﾐiklýIh oHIí ┗ Hý┗aléﾏ ┗ojeﾐskéﾏ prostoru se rozhodl Geopark Ralsko ┗┞sadit 
alej, kterou t┗oří o┗oIﾐé stroﾏ┞ s ﾐarouHo┗aﾐou odrůdou odeHraﾐou z jedﾐé ze zaﾐiklýIh 
oHIí. Běheﾏ ┗íkeﾐdu se ┗┞sadilo Ielkeﾏ ンヰ stroﾏů, pře┗ážﾐě hrušﾐí a jaHloﾐí, a to ┗ ﾏísteIh, 
kde kd┞si ┗edla Iesta do oHIe Dolﾐí No┗iﾐa. Každý stroﾏ je opatřeﾐ Iedulkou, ﾐa které ﾐajdete 
ﾐáze┗ odrůd┞, ﾐáze┗ zaﾐiklé ┗si, odkud H┞la odrůda odeHráﾐa, a jﾏéﾐo patroﾐa stroﾏu, tj. 
člo┗ěka, který stroﾏ sázel. VýsadHu aleje podpořila NadaIe ČE) a Město Ralsko. 

 

02/ IﾐterpretaIe ﾏístﾐího dědiIt┗í, ┗zdělá┗áﾐí a os┗ěta 

Celý rok H┞l zﾐačﾐě pozﾐaﾏeﾐáﾐ koroﾐa┗iro┗ou paﾐdeﾏií. Rok 2020 v čísleIh – realizo┗áﾐo: 

• 3 odborné geologické exkurze – geoprů┗odIe Petr Mužák 

• 15 eﾐ┗iroﾏeﾐtálﾐíIh prograﾏů MŠ, )Š ﾐa Českolipsku a LiHereIku – celkem 1.405 

účastﾐíkohodiﾐ 

• Α setkáﾐí geologiIkého kroužku Geolo┗Ii, z toho jedﾐo d┗oudeﾐﾐí 
• VšeIhﾐ┞ akIe pro ┗eřejﾐost ﾏusel┞ Hýt zrušeﾐ┞ z dů┗odu koroﾐa┗iro┗é paﾐdeﾏie  
• Land-arto┗á soutěž pro ┗eřejﾐost – byla vyhodnocena v říjﾐu ヲヰヲヰ 
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Eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí prograﾏy  

V roce 2020 proHěhla realizace eﾐ┗iroﾏeﾐtálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů pro žák┞ MŠ a )Š na 

Českolipsku a LiHereIku. RealizaIe a přípra┗a prograﾏů H┞la podpořeﾐa Státﾐíﾏ foﾐdeﾏ 
ži┗otﾐího prostředí, Dotačﾐíﾏ foﾐdeﾏ LiHereIkého kraje a LAG Podralsko ┗ ráﾏIi projektu 
MAP II No┗oHorsko a Českolipsko. 

OHjedﾐá┗áﾐí prograﾏů proHíhá přes ┘eHo┗é stráﾐk┞ ┘┘┘.┗isitralsko.Ioﾏ, kde je uveden 

stručﾐý popis prograﾏu, ┗ěko┗á skupiﾐa, počet žáků ┗e skupiﾐě, délka prograﾏu a prostředí, 
kde prograﾏ proHíhá. NaHídka je ┗elﾏi pestrá a oHsahuje prograﾏ┞ pro ┗šeIhﾐ┞ stupﾐě 
┗zdělá┗áﾐí ふMŠ,)Š,SŠぶ.  Teréﾐﾐí prograﾏ┞ ﾐaHízí děteﾏ ┗zdělá┗aIí příležitosti, které jiﾏ 
ﾐeﾏůže zajistit aﾐi ﾐejlépe ┗┞Ha┗eﾐá školﾐí třída. Naše prograﾏ┞ jsou založeﾐé ﾐa priﾐIipeIh 
zážitko┗é a přírodﾐí pedagogik┞ a jsou iﾐterakti┗ﾐí. NaHízíﾏe ┗┞užití zajíﾏa┗ýIh ┗ýuko┗ýIh 
poﾏůIek, podklad┞ pro ﾐásledﾐou práIi ┗e ┗ýuIe a iﾐspiraIi pro ﾐo┗é ┗ýuko┗é ﾏetod┞. 

Land-art v Ralsku  

Geopark Ralsko ﾏusel zrušit koﾐáﾐí Festi┗alu Proﾏěﾐ┞ ┗zhledeﾏ ke koroﾐa┗iro┗é epideﾏii. 
ProHěhla alespoň laﾐd-arto┗á soutěž pro ┗eřejﾐost. ÚčastﾐíIi t┗ořili přírodﾐí díla ┗ krajiﾐě 
zaﾐiklýIh oHIí a ┗ýsledk┞ H┞l┞ ┗┞┗ěšeﾐ┞ ﾐa www.landart-ralsko.com a na facebooku. 

03/ Roz┗oj šetrﾐého Iesto┗ﾐího ruIhu ふgeoturisﾏusぶ, propagaIe 
regionu 

Propagace a propagačﾐí ﾏateriály 

ProHěhla aktualizace oﾐliﾐe ﾐástrojů pro iﾐforﾏo┗áﾐí o geoturistiIe ┗ Geoparku Ralsko – 

doplﾐěﾐí fotoHaﾐk┞ turistiIkýIh Iílů, akIí, údržHa a aktualizaIe ┘eHo┗ýIh stráﾐek 
www.visitralsko.com ve 4 jazyIíIh – CZ, DE, EN, PL. Pro propagaIi akIí H┞l┞ ┗┞uží┗áﾐ┞ soIiálﾐí 
sítě, přede┗šíﾏ faIeHook, Iﾐstagraﾏ, ┞outuHe kaﾐál. Geopark Ralsko dále průHěžﾐě spra┗uje 
a aktualizuje ┘eHo┗é stráﾐk┞ festi┗alu Proﾏěﾐ┞ www.festival-ralsko.com, a to ve 2 jaz┞ko┗ýIh 
ﾏutaIíIh – C), DE, doplňuje  dato┗ý sklad LiHereIkého kraje ふkaleﾐdář akIí, iﾐforﾏaIe o 
geotopech) http://www.liberecky-kraj.cz/. Geopark Ralsko dále ﾐatočil reportáž pro Toula┗ou 
kameru a CNN Prima. V roce 2020 Geopark Ralsko pokračo┗al ┗e spolupráIi s filmovou 

kaﾐIeláří ┗ Liberci a produkčﾐíﾏ týﾏeﾏ filmu  

 

V roIe ヲヰヲヰ H┞l┞ ┗┞dáﾐ┞: 
• )ákladﾐí propagačﾐí ﾏateriál o Geoparku Ralsko – ┗┞dalo MŽP, geopark dodal te┝to┗é 

a oHrazo┗é ﾏateriál┞ 

• Iﾐforﾏačﾐí Hrožura o geotopu Dě┗íﾐ, Ostrý s ンD aﾐiﾏaIí ┗e spolupráIi s Českou 
geologiIkou služHou 

• GeoturistiIká ﾏapa geoparku ┗ CZ a DE – trhaIí Aン 

• C┞kloprů┗odIe Po zaﾐiklýIh oHIíIh Ralska II. 

http://www.landart-ralsko.com/
http://www.visitralsko.com/
http://www.festival-ralsko.com/
http://www.liberecky-kraj.cz/
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• Dotisk C┞kloprů┗odIe Po zaﾐiklýIh oHIíIh I. 
• Pohled┞ zaﾐiklýIh oHIí 

 

Geoprů┗odIo┗áﾐí 

V roce 2020 byly realizo┗áﾐ┞ e┝kurze s geoprů┗odIeﾏ Petreﾏ Mužákeﾏ ﾐa růzﾐé lokalit┞ 
nejen v geoparku, ale v okolﾐíIh geologiIk┞ zajíﾏa┗ýIh regioﾐeIh ふPodještědí, LužiIké hor┞ぶ. 
Bohužel počet e┝kurzí H┞l opět o┗li┗ﾐěﾐ koroﾐa┗iro┗ýﾏi opatřeﾐíﾏi, ┗ětšiﾐa z ﾐiIh ﾏusela Hýt 
zrušeﾐa.   
 

Destiﾐačﾐí ﾏaﾐageﾏeﾐt MáIhů┗ kraj a roz┗oj Iesto┗ﾐího ruIhu 

Geopark Ralsko v roce 2020 spolupracoval s destiﾐačﾐíﾏ ﾏaﾐageﾏeﾐteﾏ  MáIhů┗ kraj na 

získáﾐí IertifikaIe CzeIhtourisﾏ, ﾐa propagaIi regioﾐu, přede┗šíﾏ speIifiIké geoturistiIké 
ﾐaHídk┞ produktů, účastﾐil se setkáﾐí s iﾐforﾏačﾐíﾏi Ieﾐtr┞ a setkáﾐí ンK platforﾏ┞. 
 

ヰ4/ Meziﾐárodﾐí spolupráIe a přeﾐos kﾐo┘-how do regionu 

GECON – geologiIká příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť 

Co je GECON?  GE-geology, CO- cooperation, N-network. Pod zkratkou GECON se ukrý┗á síť 
orgaﾐizaIí i jedﾐotli┗Iů, které spojuje zájeﾏ o geologiIké Hohatst┗í pohraﾐičﾐí oHlasti. GECON 
jsou záro┗eň d┗a tříleté projekt┞ s ﾐáz┗eﾏ GeologiIká příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť, jedeﾐ je 
zaﾏěřeﾐ ﾐa česko-saskou spolupráIi a druhá ﾐa česko-polskou spolupráIi. OHa jsou 
podpořeﾐ┞ z prostředků E┗ropské uﾐie ┗ ráﾏIi Prograﾏu spolupráIe ﾏezi Českou repuHlikou 
a S┗oHodﾐýﾏ státeﾏ Sasko a Českou repuHlikou a Polskeﾏ. 
 

Přeshraﾐičﾐí sasko-česká spolupráIe - GECON – geologiIká příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť 

Projekt H┞l zahájeﾐ ┗ říjﾐu ヲヰヱΑ. Geopark Ralsko je lead partﾐereﾏ projektu a dalšíﾏi 
projekto┗ýﾏi partﾐer┞ jsou TeIhﾐiIká uﾐi┗erzita ┗ LiHerIi ふkatedra geografieぶ a 
SeﾐIkeﾐHergo┗o ﾏuzeuﾏ ┗ Görlitz. Cíleﾏ projektu je ┗┞t┗ořit prostor pro setká┗áﾐí laiků, 
profesioﾐálů, doHro┗olﾐíků a studeﾐtů, kteří se zajíﾏají o geologiIké Hohatst┗í pohraﾐičí, 
┗ýﾏěﾐa zkušeﾐostí a z┗ýšeﾐí po┗ědoﾏí o geologiIkéﾏ Hohatst┗í Euroregioﾐu Nisa. V roIe 
2020 H┞lo realizo┗áﾐo 6 projekto┗ýIh akti┗it – ヲ ┘orkshop┞, ン e┝kurze a zá┗ěrečﾐá koﾐfereﾐIe, 
H┞l ┗┞dáﾐ sHorﾐík projektu s popiseﾏ geotopů ┗ C) a DE, ﾐatočeﾐ filﾏ o proHěhu projektu. 

Projekt H┞l sla┗ﾐostﾐě zakoﾐčeﾐ oﾐliﾐe zá┗ěrečﾐou koﾐfereﾐIí, které se zúčastﾐili ┗šeIhﾐ┞ 
zapojeﾐé orgaﾐizaIe. Projekt ﾏá s┗é ┘eHo┗é stráﾐk┞ www.gecon.online.  

 

Přeshraﾐičﾐí polsko-česká spolupráIe - GECON – geologiIká příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť 

V roce 2020 proHíhal┞ akti┗it┞ ┗ ráﾏIi projektu česko-polské spolupráIe – GECON – geologiIká 
příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť, projekt č. C).ヱヱ.ヴ.ヱヲヰ/ヰ.ヰ/ヰ.ヰ/ヱヶ_ヰヲヶ/ヰヰヰヱヰΒΑ. Partﾐeři projektu 

http://www.gecon.online/
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Česká geologiIká služHa, Geopark Przedgórze SudeIkie, MAS Chrudiﾏsko, Muzeuﾏ 
Regioﾐalﾐe ┘ LuHaﾐiu, Paﾐst┘o┘┞ Iﾐstitut GeologiIzﾐ┞ a TeIhﾐiIká Uﾐi┗erzita ┗ Liberci 

společﾐě uskutečﾐili další pláﾐo┗aﾐé ┗ýstup┞. ProHěhl┞ 4 workshopy a jedﾐa letﾐí škola 

Z projektu a realizo┗aﾐýIh akti┗it ┗zﾐikl┞ další ﾏetodiIké a propagačﾐí ┗ýstup┞ – kaleﾐdář 
akti┗it, puto┗ﾐí ┗ýsta┗a, reportáže a ﾐe┘sletter┞. )hoto┗eﾐ┞ H┞l┞ také předﾏět┞, propagujíIí 
projekt a ┗zájeﾏﾐou spolupráIi.  Veškeré ┗ýstupﾐí ﾏateriál┞, zázﾐaﾏ┞ z proHěhlýIh akti┗it lze 
shlédﾐout ﾐa projekto┗ýIh ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh: www.geogecon.com. 

RealizaIe společﾐýIh produktů ┗ oHlasti geoturisﾏu – GEO-ADVENTURES 

D┗ouletý projekt H┞l zahájeﾐ ┗ listopadu 2019, je podpořeﾐ z prostředků E┗ropské uﾐie ┗ ráﾏIi 
Prograﾏu spolupráIe ﾏezi Českou repuHlikou a S┗oHodﾐýﾏ státeﾏ Sasko. Geopark Ralsko je 

lead partﾐereﾏ projektu a projekto┗ýﾏ partﾐereﾏ je UNESCO GLOBAL Geopark Muskauer 
Faltenbogen e.V. ﾐa ﾐěﾏeIké straﾐě. Cíleﾏ projektu je realizo┗at společﾐé přeshraﾐičﾐí 
produkt┞ Iesto┗ﾐího ruIhu, které přispějí k oHje┗o┗áﾐí přírodﾐíIh a kulturﾐíIh atrakti┗it ┗ 
česko-saskéﾏ pohraﾐičí a při┗edou do rekreačﾐího regioﾐu, Io ﾐej┗íIe ﾐá┗ště┗ﾐíků ﾐa ┗íIe ﾐež 
ヱ deﾐ ふzůstaﾐou déleぶ. Hla┗ﾐí akti┗ity projektu: společﾐá přeshraﾐičﾐí koﾐIepIe ┗ oHlasti 
ﾏarketiﾐgu a spolupráIe, společﾐý přeshraﾐičﾐí produkt GEO-ADVENTURES.EU (turistiIká 
aplikaIe do ﾏoHilu ﾐa téﾏa těžH┞ železﾐýIh rud, weHo┗é stráﾐk┞ s iﾐterakti┗ﾐí ﾏapou, 

virtuálﾐí realita, ヲD a ンD aﾐiﾏaIe), společﾐá ﾐaHídka prů┗odIů (proškoleﾐí prů┗odIů a 

odzkoušeﾐí prů┗odIo┗skýIh služeH)  a společﾐá přeshraﾐičﾐí ﾏarketiﾐgo┗á kaﾏpaň. 

 

http://www.geogecon.com/
https://www.visitralsko.com/geoadventures/
https://www.visitralsko.com/geoadventures/
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Partﾐeři a spolupraIujíIí 
organizace v roce 2020 na 

ﾐárodﾐí úro┗ﾐi 

• TeIhﾐiIká uﾐi┗erzita ┗ Liberci 

• AOPK - Regioﾐálﾐí praIo┗iště 
Liberecko 

• AOPK - Sprá┗a CHKO Kokoříﾐsko-

MáIhů┗ kraj 
• Vojeﾐské les┞ a statk┞ ČR, s.p. 

• LiHereIký kraj 
• Česká geologiIká služHa 

• LAG Podralsko 

• MAS Chrudimsko 

• Geopark┞ ┗ ČR 

• Město Ralsko 

• Město Miﾏoň 

• Město Doks┞ 

• OHeI Haﾏr ﾐa Jezeře 

• Podralský ﾐadačﾐí foﾐd 

• Spolek pro historii Miﾏoňska 

• Sdružeﾐí Náhlo┗ 

• Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ ┗ České Lípě 

 

Partﾐeři a spolupraIujíIí 
organizace v roce 2020 na 

ﾏeziﾐárodﾐí úro┗ﾐi 
 

• Senckenbergovo muzeum v Görlitz, 

NěﾏeIko 

• Hillersche Villa gGmbH, NěﾏeIko 

• Geopark Przedgórze SudeIkie, 

Polsko 

• Muzeum Regionalne w Lubaniu, 

Polsko 

• Panstwowy Institut Geologiczny, 

Polsko 

• UNESCO GLOBAL Geopark 

Muskauer Faltenbogen e.V., 

NěﾏeIko 

• MAGMA UNESCO Global Geopark, 

Norsko 

• The Turf Network, Island

 

  

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
https://www.vls.cz/divize/mimon
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Veřejﾐá sHírka Pro krajiﾐu pod Ralskeﾏ 

Dﾐe ヲン. ヱヱ. ヲヰヱヵ jsﾏe spustili ┗eřejﾐou sHírku "Pro krajinu pod Ralskem" za účeleﾏ 
shroﾏažďo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa projekt┞ zajišťujíIí oIhraﾐu, oHﾐo┗u a prezeﾐtaIi 
přírodﾐího a kulturﾐího dědiIt┗í Geoparku Ralsko a podporujíIí roz┗oj šetrﾐé turistik┞ 
v Geoparku Ralsko (realizaci ﾐá┗ště┗ﾐiIkýIh středisek, odpočí┗adel, ﾐaučﾐýIh stezek, zﾐačeﾐí 
turistiIkýIh tras, oHﾐo┗u droHﾐýIh paﾏátek a dalšíIh podoHﾐýIh akti┗itぶ.  

VYČTOVÁNÍ SBÍRKY K 31.12.2020 

 

)a oHdoHí: 1.1.2020-31.12.2020 

IdeﾐtifikaIe sHírko┗é akIe:  
Náze┗ sHírko┗é akIe: Pro krajinu pod Ralskem 

Náze┗ realizátora: Geopark Ralsko o.p.s., sídleﾏ Kuří┗od┞ Αヰヱ, ヴΑヱ ヲヴ Ralsko, IČ: ヰヱΒンヴヴヱヰ  
Účel sHírko┗é akIe: DlouhodoHé shroﾏažďo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa projekt┞ zajišťujíIí 
oIhraﾐu, oHﾐo┗u a prezeﾐtaIi přírodﾐího a kulturﾐího dědiIt┗í Geoparku Ralsko a podporujíIí rozvoj 

šetrﾐé turistik┞ ┗ Geoparku Ralsko. 

Místo koﾐáﾐí sHírko┗é akIe: úzeﾏﾐí České repuHlik┞ 

PŘÍJMY 

 

1) Veřejﾐá sHírka ┗┞užila jedﾐu sHírko┗ou pokladﾐičku ozﾐačeﾐou č.ヱ, která H┞la zapečetěﾐa dﾐe 
ヱΑ.ヱヲ.ヲヰヱΓ a rozpečetěﾐa dﾐe 15.12.ヲヰヲヰ. Druhá pokladﾐička ﾐeH┞la ┗┞užita, aﾐi 
zapečetěﾐa. 

 

Příjﾏ┞ z pokladﾐičky: 0,-Kč 

 

2) Pro účel┞ ┗eřejﾐé sHírk┞ H┞l zřízeﾐ traﾐspareﾐtﾐí účet u České Spořitelﾐ┞ č. 
5737039359/0800.  

 

Příjﾏ┞ z účtu:  
• )ůstatek z ﾏiﾐulého oHdoHí k 31.1.2020: 4.879,65 Kč 

• Příspě┗k┞ ﾐa účet: ヱヰ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

• Úrok: ヰ,Αヵ Kč 

 

Celkem: ヱ4.ΒΒヰ,4ヰ Kč 

 

HRUBÝ VÝTĚŽEK SBÍRKY  ヱ4.ΒΒヰ,4ヰ Kč 

Do ﾐákladů H┞l┞ zaúčto┗áﾐ┞ Haﾐko┗ﾐí poplatk┞. Celkem: 705.91,- Kč 

 

ČISTÝ VÝTĚŽEK ヱ4.ヱΑ4,4Γ Kč 

 

PŘÍJMY CELKEM ヱ4.ヱΑ4,4Γ Kč 

 

Výtěžek z ┗eřejﾐé sHírk┞ neH┞l ┗┞užit. 
 

KONEČNÝ )ŮSTATEK ヱ4.ヱΑ4,4Γ Kč 

Odpo┗ědﾐý zástupIe orgaﾐizátora sHírk┞ Mgr. Leﾐka Mrázo┗á – ředitelka.  
V┞účto┗áﾐí ┗eřejﾐé sHírk┞ H┞lo sIh┗áleﾐo dﾐe 11.2.2021 Krajskýﾏ úřadeﾏ LiHereIkého kraje. 
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Úspěšﾐě realizo┗aﾐé / proHíhajíIí projekty v roce 2020 

Náze┗ projektu Doﾐátor Celko┗á ┗ýše dotaIe projektu Terﾏíﾐ realizaIe projektu 

GECON – geologiIká 
příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť 

Interreg VA – 

česko-saský 

208.000,-Eur 1.10.2017-30.11.2020 

GECON – geologiIká 
příhraﾐičﾐí kooperačﾐí síť 

Interreg VA – 

česko-polský 

208.000,-Eur 1.2.2018-30.4.2021 

RealizaIe společﾐýIh 
produktů ┗ oHlasti 
geoturismu 

Interreg VA – 

česko-saský 

218.600,-Eur 1.11.2019-31.10.2021 

Roz┗oj šetrﾐého 
Iesto┗ﾐího ruIhu ┗ NG 

Ralsko 2020 

LiHereIký kraj  250.000,-Kč 1.1.2020-30.11.2020 

Po zeleﾐýIh stezkáIh ﾐa 
Českolipsku 

LiHereIký kraj 141.692,-Kč 1.1.2019-30.09.2020 

Alej ┗zpoﾏíﾐek Město Ralsko 

NadaIe ČE) 

10.000,- 

81.200,- 

1.9.-31.12.2020 

URBEX – I┞klorpů┗odIe II LiHereIký kraj 81.320,-Kč 1.1.2020-30.12.2020 

Geoturistika - mapy LiHereIký kraj 70.000,-Kč 1.1.2020-30.12.2020 

 

 



  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Geopark  Ralsko o.p.s.

Ústí nad Labem, 20. července 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Geopark Ralsko o.p.s.
Adresa: Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
IČ: 018 34 410
Předmět činnosti: 

• environmentální rozvoj regionu Ralsko založený na ochraně přírodních a kulturních
hodnot

• ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci
• sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání

Příjemce zprávy

statutární orgán, správní rada

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

27.05.2021 – 20.07.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena statutárnímu orgánu organizace a správní radě organizace Geopark Ralsko o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Geopark Ralsko o.p.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Geopark Ralsko o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
ředitelka Organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitelky Organizace za účetní závěrku

Ředitelka Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitelka plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol  ředitelkou.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitelka Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší
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zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitelku mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                         Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                         evidenční číslo KAČR  2455

V Ústí nad Labem, dne 20. července 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2020
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
3. Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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